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PAS 1: Connexions necessàries 

Requisits: Per  connectar  la  tauleta  gràfica  a  un  portàtil,  cal que  aquest tingui  les 
següents connexions: 1x HDMI i 2x USB. Una de les connexions USB es pot connectar 
directament a la corrent amb l'adaptador que porta la tauleta gràfica. 

*IMPORTANT* 
Connectem la tauleta gràfica al portàtil, el cable amb connexió Tipus C (alimentació de 
corrent) a la tauleta i el cable d'alimentació al portàtil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAS 2: Engegar el portàtil i la tauleta gràfica prement sobre el botó  de sota la connexió     
tipus C de la tauleta. 

Un cop iniciats, la imatge que apareix a la pantalla del portàtil també apareix a la tauleta 
gràfica. 
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*IMPORTANT* 
Si en el PAS 2, no visualitzem la mateixa imatge del portàtil a la tauleta gràfica. Haurem de 
fer el següent: 
- Iniciar sessió al portàtil. 
- Situar-nos a l’escriptori i prémer el botó dret del ratolí. 
- Un cop fet. Ens mostrarà diverses opcions. Seleccionem “Configuración de pantalla”. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

- A continuació buscarem la opció que diu “Varias pantallas”. Aquí seleccionarem 
“duplicar estas pantallas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- D’aquesta manera haurem solucionat el problema. 
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PAS 3: Es recomana utilitzar Power Point per fer docència. Es pot utilitzar un document     
en blanc, on es resolguin els problemes, o una presentació ja creada, on anar fent 
anotacions. 

• Per eliminar el requadre que apareix per defecte podeu seleccionar-lo i fer clic a la tecla 
"Supr". 

 

 
•  Per començar la presentació (pantalla completa) feu clic sobre la opció "Slide Show" 

situada abaix a la dreta 
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PAS  4:  PowerPoint  -  Per  visualitzar  el  mateix  al  portàtil  i  a  la  tauleta  gràfica  amb  
el PowerPoint, seguir els passos indicats a les següents imatges. 

 

• Un cop iniciada la presentació, el portàtil no estarà en pantalla completa, en canvi la 
tauleta gràfica si ho estarà. 

 

 
 

•  Per poder tenir el portàtil i la tauleta gràfica en pantalla completa, fem clic 
sobre "DISPLAY SETTINGS" i seleccionem "Duplicate Slide Show". 
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PAS 5: PowerPoint - Utilitzar la tauleta gràfica. 
 

•  Per poder utilitzar la tauleta haurem d'apropar el llapis a la part inferior 
esquerre d'aquesta fins que ens mostri diverses opcions. 

 
•  Al fer clic sobre l'opció del llapis, podrem escollir el tipus de gruix i el color que 

necessitem. 

 

•  Si volem sortir de la pantalla completa fem clic sobre la tecla "Esc" i ens mostrarà un 
missatge preguntat si volem guardar les anotacions. Li donem a "Keep" per guardar-les. 

 
• Un cop hem sortir de la pantalla completa podem seleccionar el que hem escrit i podem 

desplaçar-ho o canviar la grandària com desitgem. 
 

*IMPORTANT* 
PAS 6: Apagar el portàtil i la tauleta gràfica. Desconnectar el portàtil i la tauleta gràfica 
de la corrent (cable amb connexió tipus C) per evitar que s'espatllin. 
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